
16 A 31 DE JULHO
DE 2022
DUAS SEMANAS
INTEIRAMENTE
DEDICADAS
AO SEU
DESENVOLVIMENTO

O MAIOR
INTENSIVO
DE PNL
DO ANO



DEPOIS DE QUATRO EDIÇÕES
DE SUCESSO, NOVA CHANCE

DE OBTER A SUA CERTIFICAÇÃO
EM PROGRAMAÇÃO

NEUROLINGUÍSTICA (PNL)
EM MODO INTENSIVO,

NO AMBIENTE PRIVILEGIADO
DO SUPER CAMP. 

SUPER
CAMP
INPNL

2022





O QUE
TEM A
GANHAR



REALIZAÇÃO
PESSOAL
E PROFISSIONAL
O autoconhecimento
e as ferramentas que
a PNL proporciona
permitem definir
e alcançar os seus
objetivos em todas
as áreas da vida.

CLAREZA
E MOTIVAÇÃO
O alinhamento com
o seu propósito
e valores garante
clareza para fazer
as melhores escolhas
e motivação para
as levar a bom porto.

EXCELÊNCIA EM
QUALQUER DOMÍNIO
Para uso pessoal ou
para apoiar outras
pessoas, o recurso à
PNL dá-lhe acesso
à excelência no que
quer que se proponha
fazer.

A TRANSFORMAÇÃO
DA PNL



APRENDIZAGEM EM IMERSÃO TOTAL,
COM A QUALIDADE DOS 16 ANOS

DE EXPERIÊNCIA DO INPNL



OS TRÊS NÍVEIS
DE CERTIFICAÇÃO
ESTARÃO
A DECORRER
EM SIMULTÂNEO
Practitioner, Master
Practitioner e Trainer
Training estarão a
decorrer em simultâneo
e paralelo no Super
Camp INPNL.

ESCOLHA O CURSO
ADEQUADO AO SEU
NÍVEL DE
FORMAÇÃO
O Practitioner dirige-se
a iniciantes e os
restantes cursos têm
precedência com o nível
anterior de certificação.

BENEFICIE
DO CONTACTO
COM OS COLEGAS
E TRAINERS
Nos momentos de
convívio e atividades
extra, beneficiará
do contacto com
os colegas dos outros
níveis de certificação,
assim como com
os trainers.



PROGRAMA
CUIDADO
Um conjunto
de workshops
e atividades
selecionados
a dedo.

COMPLEMENTO
À PNL
Ampliam
e sedimentam
as aprendizagens
da PNL.

VIVÊNCIAS
DE GRUPO
Experienciará
o poder da conexão
com colegas
e trainers.

WORKSHOPS
E ATIVIDADES
PARALELAS

MAIS
DO
QUE
PNL



MEDITAÇÃO
Uma técnica diferente a cada dia,
adaptada às transformações que está
a viver.

DRUM CIRCLES
Descubra a música que somos juntos, em
conexão sem palavras.

WORKSHOPS COMPLEMENTARES
Todos os dias, workshops
complementares às aprendizagens
feitas nos cursos, com um tema
sempre diferente.



O ENCANTO
DE LISBOA

DELICIE-SE COM OS ATRATIVOS E A COMODIDADE
DA CAPITAL DE PORTUGAL





UMA CIDADE IRRESISTÍVEL,
COM TUDO À MÃO PARA DESCOBRIR



ATRATIVOS EXTRA

COMODIDADE E FLEXIBILIDADE

RECEBEMO-LO/A NA NOSSA CASA
Face ao contexto desafiante que
vivemos, optámos por realizar o Super
Camp 2022 na nossa casa, a sede do
InPNL, bem no centro de Lisboa.

Consegue chegar ao Instituto com toda
a facilidade, quer de transporte próprio
quer público (fica a poucos minutos de
estação de metropolitano) e, a partir
daqui, poderá explorar os muitos
encantos de Lisboa.

Nesta edição urbana de Super Camp,
em que as atividades acontecem
apenas durante o dia, poderá escolher
a modalidade de alojamento
e alimentação que lhe seja mais
conveniente.



ONDE A TERRA
E A ÁGUA

SE ENCONTRAM

ENCONTRE-SE
TAMBÉM
CONSIGO



OS
CURSOS



PRACTITIONER
INPNL

O MAIS RÁPIDO, EFICAZ E COMPLETO CAMINHO
DISPONÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO
DA PERSONALIDADE, A EVOLUÇÃO PESSOAL
E O SUCESSO PROFISSIONAL.



COM O PRACTITIONER INPNL, IRÁ:
Acelerar o seu crescimento pessoal e
profissional com vista ao
enriquecimento da qualidade da sua
vida;

Descobrir o seu propósito na vida e
como o realizar;

Transformar os seus sonhos em
objetivos bem formulados e programar-
se para os conseguir alcançar;

Ganhar controlo sobre a sua vida,
aprendendo a influenciar o ambiente à
sua volta;

Desenvolver a capacidade de extrair o
máximo do seu inconsciente,
aproveitando todo o potencial da sua
mente;

Alinhar os seus comportamentos e os
seus valores com a sua personalidade e
o seu propósito na vida;

Aumentar a acuidade dos seus
sentidos, ganhando uma consciência
clara e mais presente da realidade à
sua volta;

Desenvolver a qualidade das suas
relações interpessoais, melhorando a
sua comunicação verbal e não-verbal;



Ter uma experiência de vida, que
mudará para sempre a forma como vê,
ouve e sente o mundo que o/a rodeia;

Trocar experiências inspiradoras com
quem também pratica PNL e fazer
amizades;

Ampliar as suas competências de
liderança, gerando compromisso e
entusiasmo nas pessoas à sua volta;

Mudar ou eliminar hábitos e
comportamentos indesejados e instalar
ou ampliar os desejados;

Aprender a influenciar pessoas com
subtileza, ética e elegância;

Superar bloqueios, limitações e traumas
que impedem o seu desenvolvimento
pessoal e profissional;

Ser capaz de lidar com estados
negativos como ansiedade ou
insegurança;

Desenvolver a sua autoestima e a
capacidade de manter um estado de
excelência em qualquer situação;

Aprender a utilizar histórias e metáforas
para comunicar ideias e criar mudança;

Desenvolver a sua criatividade, usando
o mesmo método que Walt Disney.

SAIBA MAIS

https://inpnl.com/cursos-pnl/practitioner-inpnl/


MASTER
PRACTITIONER
INPNL SE JÁ É

PRACTITIONER,
PROGRIDA PARA
A UTILIZAÇÃO
SISTÉMICA DA PNL,
INTEGRANDO
PODEROSAS
TÉCNICAS E
FERRAMENTAS PARA
MAIOR IMPACTO
NA SUA VIDA
E NA DAS PESSOAS
AO SEU REDOR.



COM O MASTER PRACTITIONER
INPNL, IRÁ:
Aprender as técnicas mais poderosas
da PNL como a cura de fobias e padrão
de luto;

Criar novas técnicas através da
modelagem implícita e explícita;

Começar a utilizar a PNL de forma
sistémica, juntando e adaptando várias
técnicas para resolver questões mais
profundas;

Aprender a aplicar com excelência
todas as técnicas da PNL,
transformando com destreza a vida de
quem o/a rodeiam;

Identificar e gerir a interação dinâmica
entre os Níveis Neurológicos, Posições
Percetivas e Linhas do Tempo;

Ter uma experiência de vida que
mudará para sempre a forma como vê,
ouve e sente o mundo em torno de si;

Trocar experiências inspiradoras com
quem também pratica PNL e fazer
amizades;

Trabalhar mais profundamente os
níveis das crenças e da identidade.

SAIBA MAIS

https://inpnl.com/cursos-pnl/master-practitioner-inpnl/


TRAINER
TRAINING
INPNL
TORNE-SE CAPAZ DE INSPIRAR E TOCAR
PROFUNDAMENTE QUALQUER TIPO
DE PÚBLICO E DE FAZER A DIFERENÇA
COM A SUA CONTRIBUIÇÃO ÚNICA, NESTE NÍVEL
DE TOPO DA CERTIFICAÇÃO EM PNL, RESERVADO
A QUEM JÁ É MASTER PRACTITIONER.



COM O TRAINER TRAINING INPNL,
CONQUISTARÁ:
Carisma pessoal e a capacidade de ser
uma fonte de inspiração;
 
Confiança e segurança para falar em
público, tanto para grandes grupos,
como em pequenas reuniões, através
de processos de superação do receio
de o fazer;

Falar de forma inspiracional, ser
inspirador/a;
 
Saber captar e manter a atenção do
seu público; 

Capacidade de liderar e conduzir
grupos em direção a um objetivo
comum;

Capacidade de desenhar e conduzir
apresentações / palestras / formações
de forma eficaz, utilizando os estilos de
aprendizagem individuais dos
participantes;

Capacidade de combinar a
comunicação verbal e não verbal, com
objetivos específicos;

Conhecimento sobre como usar a voz, o
corpo e o espaço;

Capacidade de gerir o estado de
espírito e a energia do grupo;

Capacidade de planear e preparar
workshops e formações.



Conhecimento sobre como lidar com
dificuldades, desde participantes
difíceis até os mais variados
imprevistos;

Capacidade de adaptar a sua
mensagem aos mais diversos públicos;

Capacidade de manter-se alerta e
centrado nas suas apresentações;

Capacidade de utilizar metáforas /
histórias na comunicação com o público;

Domínio sobre o emprego de linguagem
e como responder a perguntas ou
evitar a dispersão;

Um novo patamar da sua inteligência
emocional, crescimento interno e
alargamento de consciência;

A sua identidade e missão como trainer;

A metodologia para ensinar PNL;

Capacidade de demonstrar as técnicas
da PNL.

SAIBA MAIS

https://inpnl.com/cursos-pnl/trainer-training-inpnl-2/


CARLOS MACEDO, CONSULTOR
Uma fantástica formação com uma
equipa incansável que foi também
uma incrível experiência de vida difícil
de superar.

FILIPA MAIA, COACH
O Super Camp é uma formação
completamente transformadora. O nível
de autoconhecimento e de clareza
adquirido não tem qualquer comparação
com outra formação que já tenha feito

RICARDO PARENTE, TREINADOR
DE FUTEBOL
Quando sentires necessidade de te
conheceres e descobrires ainda mais, vai
e entrega-te de corpo e alma a esta
aventura. 

O QUE
DIZEM
SOBRE
O SUPER
CAMP



ELISABETE MONTEIRO,
PROFISSIONAL COMUNICAÇÃO
Uma extraordinária viagem de ampliação
de consciência, crescimento, para uma
vida muito mais abundante e plena.

ANA ALBERGARIA, PSICÓLOGA
Crescer e ver crescer os outros, a sua
transformação e descobertas, em apenas
duas semanas, é uma experiência muito
enriquecedora. Não se explica, não se
descreve. Vive-se e partilha-se.

FRANCISCO MARTINS, FORMADOR
Uma viagem em tempo real ao meu eu
mais profundo e inconsciente, acedendo
e resgatando a melhor versão de mim
mesmo. 



PROGRAMA
SUPER CAMP
2022



PRIMEIRA
SEMANA

9:00 - 12:30

 12:30 - 13:30

 13:30 - 17:45

 17:45 - 18:00

 18:00 - 19:00

 19:00 - 20:00

CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO

CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO

ALMOÇO
LIVRE

INTRO
MEDITAÇÃO MEDITAÇÃO MEDITAÇÃO MEDITAÇÃO MEDITAÇÃO MEDITAÇÃO

A DEFINIR OLHAR
E CONEXÃO

MICROEXPRESSÕES
E LING. CORPORAL DRUM CIRCLE A DEFINIR MOVIMENTO

E DANÇA

CURSO

CURSO

MEDITAÇÃO

CURSO

CURSO

MEDITAÇÃO

SÁB. 16 DOM. 17 SEG. 18 TER. 19 QUA. 20 QUI. 21 SEX. 22 SÁB. 23

FESTA

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE



SEGUNDA
SEMANA

CURSOTRAB.
AUTÓNOMO CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO

CURSO CURSO CURSO CURSO FECHO
(ATÉ 16:30)

ALMOÇO
LIVRE

MEDITAÇÃO MEDITAÇÃO MEDITAÇÃO MEDITAÇÃO

APRESENTAÇÕES APRESENTAÇÕES APRESENTAÇÕES APRESENTAÇÕES DRUM CIRCLE

9:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 17:45

17:45 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00 - 20:00

CURSO

CURSO

MEDITAÇÃO

DOM. 24 SEG. 25 TER. 26 QUA. 27 QUI. 28 SEX. 29 SÁB. 30 DOM. 31

CURSO

MEDITAÇÃO

O PODER
DA VOZ

TRAB.
AUTÓNOMO

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE

ALMOÇO
LIVRE



Manual completo da formação
e um kit de participante

O selo de qualidade da IA-NLP é uma
referência de qualidade em qualquer país
ou Instituto do mundo

Certificado profissional pela DGERT,
inserido na sua caderneta individual de
competências

Wi-fi gratuito

TUDO O QUE VAI OBTER
130 horas de formação especializada pelo
primeiro instituto em Portugal a oferecer
todos os níveis de certificação em PNL,
com 16 anos de experiência

Atividades e experiências
especialmente desenhadas
para tornar a sua jornada
ainda mais memorável

EM
RESUMO



JUNTE-SE
A NÓS

NO SUPER
CAMP 2022

E FAÇA DESTE
UM PONTO DE

VIRAGEM NA
SUA VIDA

GARANTA LUGAR

W
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https://inpnl.com/super-camp/
https://inpnl.com/

